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Hírek

Hírek
Benyújtásra kerültek az ELTE kutatóinak projekttervei az NKFIH
„K_16 Kutatási témapályázat” felhívására
Az ELTE kutatóinak körében nagy érdeklődés övezte az idén először az NKFIH által kiírt „K_16 Kutatási
témapályázat” (volt OTKA pályázat) meghirdetését.
Egyetemünk összesen 117 pályázatot nyújtott be, 6 Kar, illetve az Egyetemi Levéltár és a Gothard
Asztrofizikai Obszervatórium is nyújtott be projekttervet.

Kar
Természettudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Társadalomtudományi Kar
Informatikai Kar
Állam- és Jogtudományi Kar
Egyetemi Levéltár
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium
Összesen

benyújtott pályázat
80
23
7
2
2
1
1
1
117

Megjelent a 2016. évi K+F+I források felhasználási terve
Az NKFIH elkészítette, hogy 2016-ban milyen források milyen cél megvalósítására fognak
rendelkezésre állni. A dokumentum tartalmazza az ez évi GINOP-VEKOP-NKFIA források nagyságát.
A dokumentum letölthető: VEKOP-GINOP-NKFIA_2016

Új pályázati felhívások
EUROSTARS program
A konstrukció célja technológiaintenzív cégek által generált projektek támogatása. Nemzetközi
konzorciumban kell pályázni és legalább két EUROSTRAS tagállamban vagy partnerállamban
bejegyzett, egymástól független jogalanynak (technológiaintenzív KKV-k, egyetemek és
kutatóintézetek) kell a konzorciumot alkotnia.
További fontos tudnivalók a EUROSTARS pályázatokkal kapcsolatban:
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bottom-up jellegűek; bármely tudományterületről várják a projektek;
piacközeli k+f projektek megvalósítását támogatja a program
a nemzetközi konzorciumot technológiaintenzív KKV-knak kell vezetnie
A projekt teljes költségvetésének (alvállalkozói költségek levonása után) legalább 50%-t a
technológia intenzív KKV-knak kell viselnie, de egyetlen résztvevő sem viselheti a
projektköltségek több, mint 75%-t. Ha egy tag vagy partnerállamból több szervezet is részt
vesz, akkor együttesen szintén nem viselhetik a teljes költségvetés több mint 75%-t.
projektek időtartama: max 36 hónap
a projekt végét követő 24 hónapon belül a kifejlesztett terméket, technológiát piacra kell
vinni
a bírálat nemzetközi szinten történik, azonban a szerződés megkötése már a hazai támogató
szervezettel;
csak azon országok jogalanyai vehetnek részt, amely országok hozzájárulnak a program
költségvetéséhez; minden ország maga határozza meg a támogatható költségeket,
támogatási intenzitást.
beadás: elektronikus
pályázatok beadása folyamatos, évente kétszer van értékelés, vagyis két cut- off date van. A
következő beadási határidő 2016. szeptember 15. 20 óra.

A pályázatok beadása és bírálata nemzetközi szinten történik. A nyertes pályázókkal a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innováció Hivatal köt támogatási szerződést. Az elszámolható költségek körét,
támogatási intenzitást, támogatható tevékenységet és egyéb feltételeket a magyar pályázók részére
a hazai felhívás határozza meg. Iránymutatásként egyelőre a tavalyi évi pályázati felhívás
használható, mely letölthető az alábbi honlapról: közös EU-s kezdeményezések
További információ a EUROSTARS programról: https://www.eurostars-eureka.eu/

Berlin Start-up Calling 2016
A világ bármely országából jelentkezhet a Berlin Start-up calling 2016 felhívására az, akinek életkora
18-30 között van. Bármilyen technológiai témájú ötletet várnak a kiírók.
A beadási határidő: 2016. december 31.
Fődíj: 7 000 EUR és gyakornoki lehetőség Berlinben
Részletek: http://www.shopalike.hu/berlin-startup-calling-2016

AAL smart ageing díj
Ez az első alkalom, hogy az AAL program 2007-es indulása óta díj kiosztására kerüljön sor. A díj
témája: technológiák és eszközök IoT fejlesztése, amelyek révén az idős emberek életminősége javul.
Az innovációnak be kell vonnia az idős embereket mind a fejlesztés mind a tesztelés szakaszába is.
Bárki nyújthat be pályázatot, melynek beadási határideje 2016. május 13. 12h
A beérkezett pályázatok közül a 15 legjobb projektet benyújtót választják ki, akik meghívást kapnak a
júliusban, Brüsszelben megrendezésre kerülő társadalmi innovációt mentoráló akadémiára, hogy
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támogatást kapjanak projektjük kidolgozására. Ezt követően egy részletes projekttervet kell majd
benyújtaniuk a kiválasztottaknak. Az 5 legjobb projekt benyújtója kerül meghívásra az AAL éves
fórumára, ahol is kiválasztják a döntőst. Fődíj: 50 000 EUR
Részletek: http://www.aal-europe.eu/aal-smart-ageing-prize/

Az Európai Bizottság 3. Egészségügy programjának új felhívásai
Az Európai Bizottság Egészségügyi programja keretében 5 új felhívás jelent meg, melyek beadási
határideje 2016. június 02. 17 óra.
A költségvetés teljes kerete: 13,05 millió EUR. A projektek támogatási intenzitása 60%, azon kivételes
esetektől eltekintve, ahol a támogatási intenzitás 80%.
A nyitott felhívásokról részletek: HealthProgram_newcalls
A projektek nemzetközi konzorciumban adhatók be. A nemzetközi konzorciumot legalább három,
egymástól független jogalany kell, hogy alkossa. Az alábbi országok jogalanyai adhatnak be közös
projektet:
- Európai Unió tagállamai;
- Izland és Norvégia;
- azon országok, melyeknek bilaterális megállapodása van az Európai Unióval a 3. Egészségügyi
programban való részvételről.
A program hivatalos honlapja: http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html

Megnyílt az Interreg Europe új pályázati felhívása
A pályázatokat a 4 prioritási tengely mentén lehet benyújtani, melyek a következők:
1. kutatás és innováció,
2. KKV-k versenyképessége,
3. alacsony szénkibocsátású gazdaság,
4. környezet és energiahatékonyság.
A program célja a legjobb gyakorlatok és policy tapasztalatok cseréje, elemzése, disszeminációja. Cél,
hogy a helyi és regionális politikák hatékonysága növekedjen.
A fenti célok megvalósítása érdekében a pályázó lehet:
- hatóságok,
- közszféra szereplői, pl egyetemek, kutatóintézetek;
- non-profit szervezetek.
A projekteket nemzetközi együttműködésben kell megvalósítani. Mind a 28 tagállam, továbbá Svájc
és Norvégia fenti körbe tartozó jogalanyai nyújthatnak be pályázatot konzorciumban.
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektek időtartama általában 3-5 év; a támogatás
nagysága 1-2 millió euró projektenként.
Beadási határidő: 2016. május 13. 12h.
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Részletek: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

Megjelent a Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program
A felhívás célja olyan stratégiai jelentőségű, Magyarország versenyképességét növelő kutatási,
fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatása, amelyek felsőoktatási intézmények, a Magyar
Tudományos Akadémia kutatóintézetei, valamint hazai vállalkozások együttműködésében hoznak
létre jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes terméket, szolgáltatást,
technológiát az alábbi területek valamelyikén:




Kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét
lényegesen javító nemzeti program (A alprogram)
Anyagtudományi, technológia nemzeti program (B alprogram)
Víz-egészség-élelmiszer nemzeti program (C alprogram)

beadási határidő:

A kitöltő program megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb
2016. december 31-ig lehetséges. Az első bírálati határidőig, május
31-i határnapig benyújtott pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra
rendelkezésre
álló 28 milliárd Ft, ebből
keretösszeg:
- A alprogram: 14 milliárd Ft
- B alprogram: 8 milliárd Ft
- C alprogram: 6 milliárd Ft
projektek futamideje
max 36 hónap
fenntartási időszak
2 év
igényelhető támogatás
„A” alprogram: 0,5-4 milliárd Ft/ projekt
„B” alprogram: 0,5-2 milliárd Ft/ projekt
„C” alprogram: 0,5-1,5 milliárd Ft/ projekt
támogatási intenzitás
tevékenységtől és résztvevőtől függően
projekt megvalósításának A pályázó bejegyzett közép-magyarországi székhelye, telephelye vagy
helyszíne
fióktelepe lehet. Nem támogatható a Közép-Magyarország régión kívül
megvalósuló projekt.
A pályázatot csak vállalat és kutató- tudásközvetítő szerv, így pl. felsőoktatási intézmény konzorciuma
adhat be.
Támogatható tevékenységek:
- alapkutatás,
- alkalmazott kutatás,
- kísérleti fejlesztés,
- nyilvánosság biztosítása,
- projekt koordináció,
- piacra jutás,
- nagyvállalatok és KKV-k esetében iparjogvédelmi tevékenység,
- eszközbeszerzés,
- immateriális javak beszerzése,
- A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a
szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

A pályázati felhívás és útmutató letölthető: Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program
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Megjelent az MTA Szakmódszertani pályázat 2016.
Az MTA április 25-i elektronikus beadási határidővel, Szakmódszertani pályázat 2016. címmel
felhívást jelentetett meg a szakmódszertan tudományos megalapozását és megújítását segítő
interdiszciplináris kutatások és azok gyakorlati alkalmazásának támogatására
Az MTA jelen pályázat kiírásával azoknak az önállóan működő vagy konzorciális formában
továbbfejlesztendő, illetve újonnan kialakítandó műhelyeknek kíván támogatást nyújtani, amelyek a
pályázat elnyerése esetén vállalják
- a személyi és tárgyi feltételek feltárását,
- a szükséges feladatok felmérését és ezek alapján a szakmai fejlesztés koncepciójának
kidolgozását,
- segédletek (e-tananyag, vizualizált tanegységek, tankönyvek, IKT-eszközök, -rendszerek)
megírását, valamint
- az újonnan kidolgozott, illetve továbbfejlesztett szakmódszertani program kísérleti helyeken
történő bevezetését és a gyakorlati megvalósítás hatékonyságának és eredményességének
vizsgálatát.
A pályázat nyílt jellegű, a vissza nem térítendő támogatás folyósítására egy összegben, időarányosan
vagy teljesítésarányosan kerülhet sor.
A megítélt összeg kizárólag a pályázat dologi kiadásaira, a kutatásba bevont, a közoktatásban
foglalkoztatott pedagógusok megbízási díjaira és járulékaira, valamint rezsiköltségre (max. 10%)
használható fel.
A pályázati keret összege 200 000 000 Ft.
A pályázatonként kiosztható maximális összeg: évi 20 000 000 Ft. A pályázatok futamideje 4 év.
A pályázat elnyerése esetén a támogatást a Támogatott Kutatóhelyek Irodája kezeli, a kutatócsoport
velük köt szerződést, a támogatást közvetlenül a kutatócsoport kapja. A 10% rezsiköltség az MTA TKI
nevére és címére szóló számla ellenében kerül átutalásra az egyetem részére. A pályázathoz csatolni
kell az Egyetem vezetése által aláírt befogadó nyilatkozatot. Ennek formanyomtatvány letölthető az
EPER-ből a pályázati felhívás végén.
A pályázati felhívás és a dokumentáció letölthető a MTA Szakmódszertan 2016 címen. A pályázattal
kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályán Horányi
Krisztina szakreferenstől (tel: 06 (1) 411-6105; e-mail: szakmodszertan@titkarsag.mta.hu.

Megjelent az MTA Prémium posztdoktori kutató program.
A program keretösszege 250 000 000 Ft, amely 20-25 fő támogatását teszi lehetővé.
A felhívás célja:
 a legelismertebb külföldi és hazai egyetemek valamelyikén tudományos fokozatot szerzett,
nemzetközi szinten is jelentős önálló eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási
programmal rendelkező fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson kutatási programjaik
megvalósítására a legjobb hazai tudományos műhelyekben;
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felkészülési lehetőséget nyújtson más kiválósági programokban való sikeres részvételre (pl.
ERC, Lendület program);
támogassa a fiatal kutatógeneráció mobilitását: külföldi kutatók hazai kutatásokba való
bevonását és külföldről hazatérő fiatal kutatók bekapcsolódását a hazai kutatóhelyek
munkájába.

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki:
 Szeptember 1-jéig nem tölti be 40. életévét (1976. augusztus 31. után született).
 Tudományos fokozattal (PhD- vagy DLA-fokozattal) rendelkezik, melyet a szakterületén
legelismertebb külföldi vagy hazai egyetemek valamelyikén szerzett meg.
A jogszabályi rendelkezések értelmében a posztdoktorként való első foglalkoztatás kezdő
időpontja a tudományos fokozat megszerzését követő 3 éven belül.
 Kevesebb mint 8 évet töltött teljes munkaidejű kutatói-oktatói-fejlesztői munkakörben.
 Kutatási tapasztalattal rendelkezik, amelyet a pályázatban publikációs, idézettségi, pályázati
stb. adataival alátámaszt.
 A pályázat benyújtása idején nem áll határozatlan idejű vagy 2016. december 31. után lejáró,
határozott időre szóló munkavégzésre irányuló jogviszonyban a befogadó kutatóhellyel.
 Előnyt jelent, ha a pályázó a 2016. évi Lendület pályázat I. kategóriájában kiváló minősítés
mellett forrás hiányában esett el a támogatástól (jelen pályázat zsűrije figyelembe veheti az
ottani pályázatról készült értékeléseket)
Kisgyermeket nevelő kutatónők vagy gyermeknevelés céljából távollétet igénybevevő, illetve
gyermeküket egyedül nevelő kutatók az MTA esélykiegyenlítést szolgáló keretprogramjában (a
13/2009. II. 24. számú Elnökségi állásfoglalásban) foglaltaknak megfelelően korhatárkedvezményt
kérhetnek. Gyermekenként 2 év korhatárkedvezmény adható az előírt életkorhatárhoz képest.
A nyertes kutatókkal szemben támasztott elvárás, hogy a posztdoktori időszak végéig nemzetközi
folyóiratban publikálható tudományos eredményeket érjenek el, a támogatott kutatási témában
nemzetközileg meghirdetett pályázatot nyújtsanak be Magyarországon megvalósítandó tudományos
projektre, illetve – tudományterülettől függően – kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozásokkal és
egyéb szervezetekkel együttműködést alakítsanak ki eredményeik hasznosítására.
A pályázatok beadási határideje 2016. április 20. 16 óra
A pályázatok elektronikusan és egyben postai úton nyújthatók be
Elektronikusan az MTA pályázati rendszerén keresztül: https://palyazat.mta.hu/premium_2016/
Az elektronikus pályázati rendszerben történő lezárás után a kinyomtatott pályázatot aláírva
legkésőbb a beadási határidő napján kell postára adni az MTA elnökének címezve:
MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztálya
1051 Budapest, Nádor utca 7., vagy 1245 Budapest, Pf. 1000
Támogatás mértéke:
A posztdoktor kutató havi bruttó 500 000 Ft támogatásban részesül 2016. szeptember 1-jétől 36
hónap időtartamra. Emellett a pályázók dologi és felhalmozási kiadásra is igényelhetnek támogatást
kutatási tervük megvalósítása érdekében évi maximum 2,4 millió Ft bruttó értékben, amely a
kutatáshoz szükséges tárgyi eszközökre, a kutatás közvetlen dologi költségeire, konferenciarészvételre, utazási és lakhatási költségekre stb. használható fel.
Támogatási időszak:
A kutatók a befogadó kutatóhelyeken végezhetik munkájukat a 2016. szeptember 1-jétől 2019.
augusztus 31-ig tartó támogatási időszakban. Befogadó kutatóhely egyetem is lehet, azonban az MTA
TKI alkalmazásában fog állni a kutató.
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részletes információk: MTA Premium Posztdoktori Program

Megjelent az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
pályázata
Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma május 5-i benyújtási határidővel
pályázatot írt ki magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal
rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok,
konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítására. A pályázati felhívás letölthető a
NKA_ismeretterjesztés_környezetkultúra honlapról.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázó részére kötelező saját forrást a
kollégium nem ír elő. Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet, mértékét a felhívás
részletezi. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.
Pályázni lehet ismeretterjesztő és környezetkultúra
1. programra/rendezvényre,
2. programsorra – amennyiben tematikailag összefüggő rendezvényekről van szó.
Egy pályázó fenti kategóriákban több pályázatot is benyújthat, külön-külön pályázati adatlapon.
A kollégium előnyben részesíti és elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más
forrással (saját erő, egyéb támogatás, bevétel) is rendelkeznek a megvalósításhoz, az a pályázati
adatlap költségkalkulációjában megjelölésre, a pályázati cél leírásában kifejtésre kerül.
A pályázatokat csak az NKA online pályázati rendszerén keresztül lehet benyújtani, kinyomtatni és
postán beküldeni nem szükséges, így a végleges pályázat formai és pénzügyi ellenőrzésére nincs
lehetőség. A pályázatot ennek ellenére az ELTE EPER-ben rögzíteni kell.

Megjelent a fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását
elősegítő programok támogatása (NTP-FTH-16) című pályázati
felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti
Tehetség Program keretében 2016. május 2-i beadási határidővel pályázati felhívást jelentetett meg
fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatására (NTPFTH-16).
A
felhívás
és
a
pályázati
dokumentáció
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program208/ címről.

letölthető

a

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 000 Ft, pályázatonként legalább 1
000 000 Ft, legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a pályázathoz saját
forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás 2016. július 1. és 2017. június 30. között használható
fel.
Az ELTE központilag egy, valamint karonként egy-egy pályázatot nyújthat be utóbbi esetben az
Egyetem kötelezettségvállalásával.
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Megjelent a hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása
(NTP-HHTDK-16) című pályázati felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti
Tehetség Program keretében 2016. május 2-i beadási határidővel pályázati felhívást jelentetett meg
hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatására (NTP-HHTDK-16). A felhívás és a pályázati
dokumentáció letölthető a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program202/
címről.
A pályázat célja a felsőoktatási intézményekben és karaikon működő, TDK-műhelyek támogatása.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 85 000 000 Ft, pályázatonként legalább
500 000 Ft, legfeljebb 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a pályázathoz saját
forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás 2016. július 1. és 2017. június 30. között használható
fel.
Az ELTE központilag egy, valamint karonként egy-egy pályázatot nyújthat be utóbbi esetben az
Egyetem kötelezettségvállalásával

Megjelent a tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi
vagy
művészeti
versenyeken,
nemzetközi
tudományos
diákolimpiákon való részvételének támogatása (NTP-NTV-16-A/B)
című pályázati felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti
Tehetség Program keretében pályázati felhívást jelentetett meg tehetséges magyar fiatalok
nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken, nemzetközi tudományos diákolimpiákon való
részvételének támogatására (NTP-NTV-16-A/B). A felhívás és a pályázati dokumentáció letölthető a
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program201/ címről.
A pályázatok benyújtása folyamatos a támogatási keret kimerüléséig, de a pályázatok
benyújtásának legvégső határideje 2017. március 15.
A pályázat célja a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok
egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi vagy
művészeti versenyeken, nemzetközi tudományos diákolimpiákon.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a két komponensre összesen 70 000 000
Ft, pályázatonként legalább 300 000 Ft, legfeljebb 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
igényelhető. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a
pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás 2016. július 1. és 2017. június 30.
között használható fel. A felhívásra az egyetem pályázhat, több pályázat is benyújtható.

Megjelent a tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok
megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének támogatása (NTP-RHTP-16) című pályázati felívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti
Tehetség Program keretében 2016. május 2-i beadási határidővel pályázati felhívást jelentetett meg
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tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló
tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének támogatására (NTP-RHTP-16). A felhívás és a pályázati dokumentáció letölthető a
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program195/ címről.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 75 000 000 Ft, pályázatonként legalább 1
000 000 Ft, legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a pályázathoz saját
forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás 2016. július 1. és 2017. június 30. között használható
fel.
Az ELTE központilag egy, valamint karonként egy-egy pályázatot nyújthat be utóbbi esetben az
Egyetem kötelezettségvállalásával.

Megjelent a nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek
támogatása (NTP-TV-16) című pályázati felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti
Tehetség Program keretében 2016. május 2-i beadási határidővel pályázati felhívást jelentetett meg
nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatására (NTP-TV-16). A felhívás és a
pályázati
dokumentáció
letölthető
a
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program199/ címről.
A pályázat célja a 2016/2017. tanévben köznevelési intézményben tanulók számára meghirdetett
országos, 2 vagy 3 fordulós (felmenő rendszerű) tanulmányi vagy művészeti versenyek
megrendezésének támogatása.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 110 000 000 Ft, pályázatonként legalább
750 000 Ft, legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a pályázathoz saját
forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás 2016. július 1. és 2017. június 30. között használható
fel. A felhívásra az egyetem pályázhat, több pályázat is benyújtható.

Megjelent a felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása
(NTP-SZKOLL-16) című pályázati felhívás
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti
Tehetség Program keretében 2016. május 2-i beadási határidővel pályázati felhívást jelentetett meg
a felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatására (NTP-SZKOLL-16). A felhívás és a
pályázati dokumentáció letölthető a
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program205/ címről.
A pályázat célja: az Oktatási Hivatal által nyilvántartott szakkollégiumok tevékenységének
támogatása. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 000 Ft,
pályázatonként legalább 750 000 Ft, legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
igényelhető. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a
pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás 2016. július 1. és 2017. június 30.
között használható fel.
A pályázatot a szakkollégiumok nyújthatják be az ELTE kötelezettségvállalásával.
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Megjelent a koreai-osztrák-magyar együttműködésben végzett
alapkutatás megvalósítását célzó pályázat (KNN_16)
Az NKFIH megjelentette a koreai-osztrák-magyar együttműködésben végzett alapkutatás
megvalósítását célzó pályázatot (KNN_16).
A National Research Foundation of Korea (NRF), az Austrian Science Fund (FWF) és az NKFI Hivatal az
alapkutatások minden tudományterületére kiterjedő pályázatot hirdetett két- vagy háromoldalú
együttműködésen alapuló kutatási projektek támogatására. A pályázatok benyújtása és értékelése az
ún. Lead Agency együttműködési forma szerint történik: az a szervezet fogadja be és bíráltatja a
pályázatokat, amelyiktől a legnagyobb összegű támogatást kérik.
A konstrukció keretében a koreai-magyar, koreai-osztrák vagy osztrák-magyar-koreai
együttműködésben megvalósuló projekteket várják. A pályázatok benyújtása és értékelése az ún.
Lead Agency együttműködési forma szerint történik: az a szervezet fogadja be és bíráltatja a
pályázatokat, amelyiktől a legnagyobb összegű támogatást kérik. Ha a koreai vagy az osztrák fél
tekintetében merül fel a legnagyobb költség, akkor a Lead Agency felé a beadási határidő 2016.
április 15. Ebben az esetben az NKFIH felé nem kell benyújtani semmit, csak akkor, ha támogatást
kap a projekt.
Ha a Lead Agency az NKFIH lesz, akkor a beadási határidő 2016. május 06.
Függetlenül attól, hogy mely intézet lesz a Lead Agency, az elszámolható költségek, pályázati
feltételek tekintetében a nemzeti szabályok az irányadók. Az NKFI Hivatalhoz benyújtandó
pályázatokra a jogosultak köre, a kutatási és költségterv elkészítése és a benyújtás technikai
megvalósítása tekintetében a K_16 kutatói kezdeményezésű témapályázat esetében leírtak
vonatkoznak.
További információ: KNN_16

A korábbiakban már közzétett, de továbbra is aktuális
felhívások
Megjelent a Posztdoktori Kiválósági Program
A Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal április 18-i online beadási határidővel kiírta a
korábbi OTKA Posztdoktori pályázat utódjaként kialakított Posztdoktori Kiválósági Programot
(PD_16). A határidő az adott nap (közép-európai idő) 17:00 óráját jelenti, amikor az elektronikus
rendszer lezárja a pályázatok fogadását.
A pályázati felhívás és az útmutató letölthető a Posztdoktori Kiválósági Program címen.
A pályázat a tehetséges fiatal kutatók támogatásával a magyar tudományos kiválóságok fejlődését
kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. A
posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető
felfedező kutatás, ha a posztdoktor és a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.
Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2016-2019 közötti
időszakra összesen 1,8 milliárd forint keretösszeget kíván biztosítani, amelyből a 2016. évi
kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 0,8 milliárd forint. A támogatott pályázatok maximális száma
várhatóan 118 db.
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A posztdoktornak a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal (EU-n kívüli országok
esetében honosított) kell rendelkeznie és magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie.
Határon túli magyar kutatók magyarországi befogadó intézményhez regisztrálva nyújthatnak be
posztdoktori pályázatot. A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori
(PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2008. január 1. utáni. Abban az esetben, ha a posztdoktor a pályázat
benyújtásakor még nem rendelkezik doktori oklevéllel, de már az egyetemi doktori tanácsának
támogató döntése megtörtént, akkor ezt a tényt kell hivatalos dokumentummal igazolni.
Pályázatot kizárólag olyan kutató nyújthat be, aki 2016. október 1-ig nem tölti be a 40. életévét. A
korhatár emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával
(maximum 5 évvel).

Fulbright pályázati felhívások
Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak
Továbbtanulási / kutatási lehetőség a 2017-2018-as tanévben bármely tudományterületen vagy
művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2016. július 15-ig szerzett legalább
BA/BSc szintű diploma.
A pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják.
Pályázat beadási határidő: 2016. május 23.
További információ: Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak
Fulbright Oktatói ösztöndíjak
Oktatási lehetőség a 2017-2018-as tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban.
Alapfeltétel a pályázott témában 2016. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai
egyetem meghívólevele.
Az ösztöndíj időtartama 1 vagy 2 szemeszter.
Pályázat beadási határidő: 2016. október 10.
További információ: Fulbright Oktatói ösztöndíjak
Fulbright Kutatói ösztöndíjak
Kutatási lehetőség a 2017-2018-as tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban.
Alapfeltétel a pályázott témában 2016. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai
akkreditált intézmény meghívólevele.
Az ösztöndíj időtartama 3 – 5 hónap.
Pályázat beadási határidő: 2016. október 10. További információ: Fulbright Kutatói ösztöndíjak

Magyar-izraeli
pályázat

kutatás-fejlesztési

co-funding

együttműködési

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot hirdet magyar-izraeli
együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek támogatására, az NKFI Hivatal és az izraeli
ISERD- Directorate for EU R&D közös nemzetközi kutatási együttműködési programja keretében
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A program olyan nemzetközi kutatás-fejlesztési projekteket támogat, amelyek magyar és izraeli
vállalkozások, vagy azok által vezetett konzorciumok hatékony együttműködésével valósulnak meg.
Kutatási konzorciumot vállalkozások, költségvetési kutatási szervezetek és/vagy non-profit kutatási
szervezetek alkothatnak.
Cél: a hazai partnerek támogatása olyan magyar-izraeli együttműködésben megvalósuló K+F+I
projektekben, amelyek eredményeként új, vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és
szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül:
 Fenntartható és tiszta technológiák;
 Mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiák;
 Infokommunikáció;
 biotechnológia és orvosi műszerek
rendelkezésre álló keretösszeg
projekt mérete
beadási határidő
projekt futamideje
támogatás intenzitása

310 930 000 forint
min 20 millió- max 70 millió forint
2016. május 17.
max. 36 hónap
a támogatható tevékenységtől függően

Támogatható tevékenységek
o alkalmazott kutatás,
o kísérleti fejlesztés,
o tájékoztatás,
o projekt koordináció,
o piacra jutás,
o iparjogvédelem
Az izraeli-magyar ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat keretében tervezett
kutatásfejlesztés legalább egy magyar és egy izraeli pályázó előzetesen egyeztetett
együttműködésével valósulhat meg. Konzorciumi részvétel esetén a konzorciumi tagok száma
országonként legfeljebb 5 lehet.
A felhívással kapcsolatos további információk letölthetők az alábbi linkről: magyar-izraeli TéT

Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (OMAA) pályázatai
Az OMAA Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és
felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai ösztöndíjas
tartózkodásra.
Az ösztöndíjas program keretében kutatói, egyetemi oktatói, PhD-hallgatói ausztriai ösztöndíjak
pályázhatók meg.
Az együttműködés keretében felsőoktatási együttműködés, közös tudományos kutatási és
felsőoktatási folyamatok lebonyolításának támogatására nyújtható be pályázat német nyelven.
Pályázati lehetőségek és határidők:
Rövid (3 napos) oktatói, kutatói ösztöndíjak: 2016-ban folyamatosan
Oktatói, kutatói 1 hónapos ösztöndíjak: 2016. május 15., október 30. és december 15.
Semester Ösztöndíjak PhD-hallgatók részére: 2016. október 30.
Osztrák-magyar együttműködési projektpályázatok: 2016. május 15., október 30.
További információk a http://www.omaa.hu/ címen találhatók.
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A Visegrádi Alap pályázati felhívásai
Small grants
- cél: határon átnyúló együttműködés kialakítása a visegrádi országokkal a kultúra, tudomány
és kutatás, oktatás, fiatalok mobilitása és idegenforgalom terén;
- max. 6 hónapos projektek kerülnek támogatásra;
- a projekt költségvetése nem haladja meg a 6 000 EUR-t;
- támogatási intenzitás: 80%;
- konzorciumban kell a pályázatokat benyújtani. A konzorciumot legalább 3 különböző V4
ország intézményének kell alkotnia.
- beadási határidők 2016-ban: június 1, szeptember 1. és december 1.
- a kiírással és a beadással kapcsolatos további információ: Small grant
Standard grants
- cél: projektek megvalósítása a kultúra, tudomány és kutatás, oktatás, fiatalok mobilitása
terén. Míg a small grant az együttműködés kialakítását támogatja, a standard grant már a
tényleges projektek megvalósítását.
- max. 12 hónapos projektek kerülnek támogatásra;
- projektek mérete: min. 6 001 EUR
- támogatási intenzitás: 80%
- a 2016. évre vonatkozóan 2,2 millió EUR támogatás kerül megítélésre
- beadási határidők 2016-ban: szeptember 15.
- a kiírással és a beadással kapcsolatos további információ: Standard grant

Matsumae Kutatói Ösztöndíj Program
A Matsumae Kutatói Ösztöndíj Program keretében várhatóan 20 ösztöndíjas helyre pályázhatnak
azok a PhD fokozattal rendelkező kutatók, akik a pályázat benyújtásakor még nem töltötték be 49.
évüket.
A 3-6 hónaposra tervezett kutatásnak 2017 áprilisa és 2018 márciusa közötti időszakra kell esnie.
Elsődlegesen a természettudományok, a mérnöki- és orvostudományok területéről várják a
jelentkezéseket.
A kutatók szabadon választhatják meg japán fogadó intézményüket, de pályázatukhoz csatolniuk kell
a fogadó intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Benyújtási határidő: 2016. augusztus 31.
További információk a http://www.mif-japan.org és a http://www.mrk.hu/2015/11/30/a-matsumaenemzetkozi-alapitvany-mif-2017-evi-kutatoi-osztondij-programjanak-felhivasa/ linkeken találhatók.

COST pályázati lehetőség
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A COST (európai kezdeményezés a tudományos és műszaki kutatások terén) célja multi- és
interdiszciplináris projektek támogatása. A COST alapvetően nem a kutatást, hanem a konzorciumban
résztvevő intézetek, kutatók közötti hálózatosodást, mobilitást, konferenciák, workshop-ok és nyári
iskolák szervezését támogatja.
A projektek bottom-up jellegűek, vagyis nincsenek előre meghatározott kiírások. Bármely
tudományterületről, bármilyen témában benyújtható a pályázat a nemzetközi konzorcium által. A
pályázatokat 9 ún. domain-ben lehet benyújtani.
Pályázatok bírálatára évente kétszer kerül sor, a tavaszi forduló beadási napja 2016. április. 25. 17h
Az ezt követően beérkező pályázatok az őszi fordulóban kerülnek bírálatra.
További információ: COST

Az Európai Ügynökség (ESA) pályázata
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közreműködésével az Európai Ügynökség (ESA) pályázatot tett
közzé vállalkozások, valamint felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek számára űrkutatással
kapcsolatos tevékenységek támogatására.
Magyarország 2015. novemberében vált az ESA teljes jogú tagjává, a februárban Jean-Jacques
Dordain (volt ESA főigazgató) és Kara Ákos (infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős
államtitkár) által aláírt csatlakozási szerződés ratifikációjával.
A pályázat célja a hazai űripari szektor ösztönző felzárkóztatása, emellett a csúcstechnológiát
fejlesztő hazai vállalkozások és egyetemi kutatóhelyek versenyképességének növelése, új
munkahelyek teremtése.
Kizárólag magyar vállalatok (beleértve a kkv-kat), valamint a felsőoktatási és kutatási szervezetek
nyújthatnak be pályázatot.
Pályázatok a következő témákban nyújthatók be:
 az ipari technológiafejlesztés legalább 3-as TRL szinttől kezdődően a feladatban eljutva a
legalább 5-ös TRL szintig (nincs felső korlát a TRL megjelölésben);
 kutatási és fejlesztési tevékenységek TRL 2-estől TRL 4-es szintig;
 előkészítő tevékenységek, megvalósíthatósági tanulmányok, amely TRL 1-től kezdődhet és
tipikusan TRL3-as szintig tart legfeljebb;
 űralkalmazások és űr alapú szolgáltatások, azokhoz kapcsolódó termékfejlesztés (TRL4-től
kezdődően).
A pályázati felhívás 2018. december 18-ig folyamatosan nyitva áll. A pályázatok elbírálására évente
négy alkalommal kerül sor, a felhívásban meghatározott időpontig beérkezett pályázatok együtt
kerülnek elbírálásra.
A kizárólag magyar részre kiírt ESA pályázat részletes leírása folyamatosan elérhető az EMITS
honlapon: ESA call és ESA calls (az oldal teljes tartalmának megtekintéséhez regisztráció szükséges).
’Open Invitations to Tender’ fül > tender-azonosító: AO8375

PEGASUS Marie Skłodowska-Curie-COFUND Fellowships - flamand
posztdoktori kutatási program
A háromféle mobilitási ösztöndíj lehetőséget kínáló program benyújtási határideje: 2016. május 1.
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A pályázati lehetőség valamennyi tudományterület számára nyitott.
További információk a PEGASUS_MSCA címen találhatók.

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO) pályázatai
A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány célja a világ globális működését és a területi fejlődést leíró
geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, a geopolitikához kapcsolódó részterületek feltárása, az
ismeretek és tapasztalatok hálózatos megosztása valamint jelentős nemzetközi kapcsolatrendszer
kialakítása a világ vezető szellemi központjaival.
Az alapítvány az alábbiakban közzétett pályázati felhívásokkal a közgazdaságtudományi,
társadalomtudományi, földrajztudományi, bölcsészettudományi, ill. egyéb interdiszciplináris képzési
területek geopolitikával foglalkozó hazai kutatóinak a nemzetközi tudományos életbe való mélyebb
integrálódását kívánja elősegíteni.
A pályázatok folyamatosan nyitva állnak, a keretek kimerüléséig lehet pályázni.
PÁLYÁZATI
PÁLYÁZAT NEVE
HATÁRIDŐ
FELHÍVÁS
Első cikkem program
FOLYAMATOS
PÁLYÁZOK
Konferencia támogatási program FOLYAMATOS
PÁLYÁZOK
Kutatói mobilitás program
FOLYAMATOS
PÁLYÁZOK
PhD Ösztöndíjprogram
FOLYAMATOS
PÁLYÁZOK
Publikációs és kutatói program FOLYAMATOS
PÁLYÁZOK
Tananyag fejlesztési program
FOLYAMATOS
PÁLYÁZOK
PAGEO Műhely
FOLYAMATOS
PÁLYÁZOK

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemi tulajdon védelmét
szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások előmozdítása
érdekében c. pályázat (IPARJOG_15)
Az Iparjog_15 pályázat célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát
szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom fenntartási, valamint a szellemi vagyon
értékelés tevékenységek támogatása.
A pályázat támogatja:
 találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a hazai
iparjogvédelmi oltalom megszerzéséhez végzett újdonságkutatás költségeit, megszerzésének
egyéb költségeit, a fenntartás költségeit;
 találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a külföldi
iparjogvédelmi oltalom megszerzéséhez végzett újdonságkutatás költségeit, megszerzésének
egyéb költségeit, a fenntartás költségeit;
 a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítását;
 Európai szabadalom hatályosítását;
 szellemi vagyon értékeléssel kapcsolatos költségeket.

Rendelkezésre álló keretösszeg

200 millió forint a 2015. évre
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Támogatás nagysága
Benyújtás határideje
Támogatás forrása
Projekt futamideje

Támogatás mértéke

0,6-7,1 millió forint
2015. október 15-től a rendelkezésre álló keret kimerüléséig
folyamatos, de legkésőbb 2016. december 31-ig.
NKFI Alap
maximum 24 hónap, a projekt megvalósítása saját
felelősségre legkorábban 10 hónappal a benyújtást
megelőzően kezdhető el.
100%

Kizárólag a közép-magyarországi régióban megvalósuló projektek támogathatók.
További információ, a pályázati útmutató illetve a kitöltő program megtalálható az alábbi linken:
Iparjog_15

Pályázat az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára
meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatásra
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot írt ki kutatók számára az Európai
Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) által meghirdetett támogatási programokhoz
kapcsolódóan, projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításának elősegítésére. A
pályázati kiírás célja, hogy az ERC által meghirdetett támogatási programokban (Starting Grant (StG),
Consolidator Grant (CoG) és Advanced Grant (AdG)) részt vett, a második pályázati körbe jutott, de
ott támogatást nem nyert kutatók és befogadó intézményeik számára támogatást nyújtva elősegítse
a kutatási program magyarországi megvalósulását.
A pályázat forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, keretösszege a 2105-ös évre
300, 2016-ra 150 millió forint, a teljes időszakban várhatóan legfeljebb 10 pályázat kerül
támogatásra. A pályázatok futamideje 18 hónap lehet, a maximálisan kérhető támogatás 45 millió Ft.
A pályázatok benyújtása 2015. június 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2016.
december 31-ig lehetséges.
A pályázatról további tájékoztatás a ERC magyar támogatás címen található.

A pályázati felhívások összefoglaló táblázata
H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok
Visegrad Fund Small grant

2016. június 1, szeptember 1. és december 1.

Visegrad Fund Standard grants

2016. szeptember 15.
2016. május 1.

Pegasus MSCA
ESA call és ESA calls
Matsumae Kutatói Ösztöndíj Program
OMAA Rövid (3 napos) oktatói, kutatói

folyamatos 2018. december 18-ig
2016. augusztus 31.
folyamatos, legkésőbb 2016. december 31.
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ösztöndíjak
OMAA Oktatói, kutatói 1 hónapos ösztöndíjak
OMAA Semester Ösztöndíjak PhD-hallgatók
részére
OMAA Osztrák-magyar együttműködési
projektpályázatok
COST
Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak
Fulbright Oktatói ösztöndíjak
Fulbright Kutatói ösztöndíjak
EUROSTARS
Berlin Start-up Calling 2016
AAL Smart Ageing Prize
HealthProgram_newcalls
Interreg Europe

2016. május 15., ,október 30., december 15.
2016. október 30.
2016. május 15., október 30.
2016. április 25. 17h
2016. május 23.
2016.október 10.
2016. október 10.
2016. szeptember 15. 20h
2016. december 31.
2016. május 13. 12h
2016. június 02. 17h
2016.május 13. 12h

Hazai finanszírozású pályázatok
pályázati felhívás
Posztdoktori Kiválósági Program
Pályázat az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára
meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatásra
Iparjog_15

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO) pályázatai
magyar-izraeli TéT
Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program
MTA Szakmódszertan 2016
MTA Prémium Posztdoktori Program
NKA_ismeretterjesztés_környezetkultúra
NTP-HHTDK-16
NTP-FTH-16
NTP-NTV-16-A/B
NTP-RHTP-16
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_pro
gram199/
KNN_16

beadási határidő
2016. április 18.
folyamatos, legkésőbb 2016.
december 31.
2015. október 15-től a rendelkezésre
álló keret kimerüléséig folyamatos, de
legkésőbb 2016. december 31-ig
Valamennyi pályázat határideje
folyamatos
2016.május 17.
2016.május 31. (első bírálati
határnap)
2016. április 25.
2016. április 20. 16h
2016. május 05.
2016. május 02.
2016.május 02.
folyamatos, de legkésőbb 2017.
március 15. vagy a keret kimerülésig.
2016.május 02.
2016.május 02.
2016, május 06., ha az NKFIH a Lead
Agency

Strukturális Alap pályázatok
kiválósági 2016. október 31.
2017. április 24.
2017. november 30.
2016. augusztus 18.
K+F stratégiai műhelyek (GINOP-2.3.2)
K+F
versenyképességi
és
együttműködés (GINOP-2.2.1)
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2017.április 18.
2017. november 15.
2016. október 10.
KFI infrastruktúra (GINOP-2.3.3)
2017.március 27.
2017.október 15.
Kutatási
infrastruktúra
megerősítése
- 2016. június 6.
nemzetköziesedés, hálózatosodás (VEKOP-2.3.3) 2016. október 10.
2017. március 27.
2017. december 11.
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Eredmények
Erasmus +
A „Joint Curriculum Development in Health Technology Assessment” című pályázat Kollányi Zsófia
(TÁTK Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtan Tanszék) témavezetésével 51 150 EUR támogatást
nyert el.
PADA Konferenciatámogatási program
A Magyar Nemzeti Bank által kiírt felhíváson Ramachandra Byrappa (BTK Új- és Jelenkori Egyetemes
Történeti Tanszék) „Három alkalomból álló, angol nyelvű vitaműhely a tengerek és óceánok
geopolitikájáról”
című
pályázata
150 000
Ft
támogatásban
részesült.
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A Pályázati Központ címe:
1056 Budapest, Szerb u. 21-23. fszt. 13.
E-mail: palyazat@kancellaria.elte.hu
Vezetője:
Dr. Ajkay Adrián, igazgató
Telefon: 411-6500 /2177
Email: ajkay.adrian@kancellaria.elte.hu
Munkatársaink
Koordinációs és Pályázati Menedzsment Osztály
dr. Gulyás Ágnes, osztályvezető
Telefon: 411-6500 /2186, Email: gulyas.agnes@kancellaria.elte.hu
Buzás Krisztina, pályázati referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok)
Telefon: 411-6500 /2864, Email: buzas.krisztina@kancellaria.elte.hu
Förhécz Ágota, pályázati asszisztens
Telefon: 411-6500 /2173, Email: forhecz.agota@kancellaria.elte.hu
Mező Angéla, pályázati referens (projektfenntartási szakaszban lévő pályázatok)
Telefon: 411-6500/2206, E-mail: mezo.angela@kancellaria.elte.hu
Szabó Adrienn, pályázati referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok)
Telefon: 411-6500 /2861, Email: szabo.adrienn@kancellaria.elte.hu
Pénzügyi Ellenőrzési és Monitoring Osztály
Plesoczki Mihály, osztályvezető
Telefon: 411-6500 /2778, Email: plesoczki.mihaly@kancellaria.elte.hu
Gáborné Csőke Ildikó, pénzügyi referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok)
Telefon: 411-6500 /2630, Email: csoke.ildiko@kancellaria.elte.hu
Gyarmati Erika, pénzügyi referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok)
Telefon: 411-6500 /2061, Email: gyarmati.erika@kancellaria.elte.hu
Kovács Zsuzsanna, pénzügyi referens (OTKA pályázatok)
Telefon: 411-6500 /8271, Email: kovacs.zsuzsa@kancellaria.elte.hu
Kucsma Gabriella, (OTKA pályázatok)
Telefon: 411-6500/ , E-mail: kucsma.gabriella@kancellaria.elte.hu
Bárcziné Molnár Alexandra, pénzügy monitoring
Telefon: 411-6500/2206, E-mail: molnar.alexandra@kancellaria.elte.hu
Érdemes követni facebook oldalunkat, ahol rendszeres tájékoztatást kívánunk nyújtani az aktuális
pályázati lehetőségekről, pályázatokkal kapcsolatos hírekről, illetve az Egyetem oktatói/kutatói által
elért pályázati eredményekről.
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